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     Αθήνα, 04 Ιανουαρίου 2022 

 

Δελτίο Τύπου 

 

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας αποχαιρετά τον Ομότιμο 

Καθηγητή Βασίλειο Δουγαλή. 

 

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ) εκφράζει τη 

βαθύτατη λύπη και απευθύνει τα ειλικρινή συλλυπητήρια του στους οικείους του 

Ομότιμου Καθηγητή Βασίλειου Δουγαλή, αξιότιμου μέλους της Γενικής 

Συνέλευσης του Ιδρύματος.  

Η είδηση του θανάτου του, την 1η Ιανουαρίου 2022, σκόρπισε μεγάλη θλίψη στην 

ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας. Για το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αποτέλεσε έναν 

σπουδαίο σύμμαχο, υποστηρίζοντας από το 2017 ποικιλοτρόπως την αποστολή του 

φορέα απέναντι στους νέους ερευνητές.  

Στην πολυετή καριέρα του, διακρίθηκε για την προσφορά του στον επιστημονικό 

τομέα, στον οποίο και υπηρέτησε μέσα από πολλούς ρόλους. Τιμήθηκε με το Βραβείο 

Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας εις μνήμην Β. Ξανθόπουλου και Στ. 

Πνευματικού, ως αποτέλεσμα της άριστης ακαδημαϊκής εξέλιξής του σε Ανώτατα 

Ιδρύματα του Εξωτερικού, αλλά και στα εγχώρια, όπως το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και το Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).  

Υπήρξε επιφανές μέλος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), όπου και 

διετέλεσε ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Διηύθυνε από 

το 2004 μέχρι το 2016 το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (IYM) του ΙΤΕ, 
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συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη της επιστήμης των Υπολογιστικών 

Μαθηματικών στην Ελλάδα και διεθνώς.  

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από το αξιοσημείωτο έργο του.  

 

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. θα εκπροσωπηθεί στην κηδεία του από το Επιστημονικό 

Συμβούλιο του Ιδρύματος.  

 

Σχετικά με το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας δημιουργήθηκε (Ν. 4429/2016) από 

τη ζωτική ανάγκη υποστήριξης των Ελλήνων και Ελληνίδων Επιστημόνων. 

Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σκοπός του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι η προαγωγή της έρευνας 

και της καινοτομίας στη χώρα και ειδικότερα η αξιολόγηση και χρηματοδότηση 

της ελεύθερης έρευνας, δηλαδή των ερευνητικών δραστηριοτήτων, των 

ερευνητικών υποδομών και των τεχνολογικών εφαρμογών τους, που 

προκύπτουν από επιστημονική περιέργεια, χωρίς θεματικούς αποκλεισμούς ή 

γεωγραφικούς περιορισμούς με μοναδικό κριτήριο την επιστημονική ποιότητα 
και αριστεία. 
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